نشريه شيمي و مهندسي شيمي ايران

علمي ـ پژوهشي

دوره  ،63شماره 3693 ،4

نيترودار کردن ترکيبهاي آروماتيک با استفاده از  Nـ برموسوکسينيميد،
سديم نيتريت و سيليکاژل تر به عنوان يک سامانه ماليم و گزينشي
رويا آزادي* ،+زهرا نظري فر
گروه شيمي ،دانشکده علوم ،دانشگاه شهيد چمران اهواز ،اهواز ،ايران

چكيده :نيترودار کردن ترکيبهاي آروماتيک يکي از مهمترين فرايندهاي صنعتي است و امروزه موضوع بسياري از
متون علمي ميباشد .در اين پژوهش ،کاربرد واکنشگر  Nـ برموسوکسينيميد ،در حضور نمک  NaNO2و سيليکاژل تر
به عنوان يک روش ماليم و ايمن براي نيترودار کردن ترکيبهاي آروماتيک مورد مطالعه قرار گرفت.
اين واکنشها در محيطي ماليم ،خنثي و ناهمگن انجام ميشود .همچنين استفاده از اين واکنشگر ،در مقايسه با
بسياري از روشهاي ديگر ،روشي مناسب براي مواد اوليه حساس به محيط اسيدي به شمار ميآيد.
واژههاي كليدي :نيترودار کردن؛ ترکيبهاي آروماتيک؛  Nـ برموسوکسينيميد؛ سديم نيتريت؛ نيتروآروماتيک.
KEYWORDS: Nitration; Aromatic compounds; N-Bromosuccinimide; Sodium nitrite; Nitroaromatic.

مقدمه

نيتروآروماتيکها ،امروزه جز مهمترين مواد شيميايي صنعتي
به شمار ميآيند .اين ترکيبها در سنتزهاي شيميايي نيز
کاربردهاي فراواني دارند .از جملهي اين کاربردها ،توليد ترکيب
تري نيتروتولوئن ( )TNTاست که به عنوان يک ماده منفجره
استفاده ميشود .همچنين ديگر ترکيبهاي نيتروآروماتيک مانند
نيتروبنزن ،نيتروتولوئن ،نيتروفنول و مشتقهاي هالوژندار آنها،
در تهيهي بسياري از حشره کشها و آفت کشها به کار مي روند [.]1
مهمتري ن روش سنتز ني تروآروماتي ک ها ،ني ترودار کردن
ترکيبهاي آروماتيک است .اين واکنشها اغلب با مشکلهايي
همچون انتخاب پذيري پايين ،چندنيتره شدن و واکنشهاي
رقابتي مانند اکسايش مواد اوليه همراه است [ .]2روش کالسيک
نيترودار کردن ترکيبهاي آروماتيک ،استفاده از مخلوط نيتريک اسيد و
سولفوريک اسيد غليظ است .يون نيترونيوم ( )NO2+از واکنش اين مخلوط،

توليد شده و سپس با ترکيبهاي آروماتيک واکنش جانشيني
الکتروفيلي انجام داده و نيتروآروماتيکها سنتز ميشوند .به منظور
غلبه بر محدوديتها وکمبودهاي روشهاي کالسيک مانند محيط
اس ي دي قوي  ،جداساز يهاي سخت و مالل آور ،اکساي ش،
چندنيترهشدن و مشکلهاي ايمني مانند انبارکردن و نيز دستيابي
به روشهاي با بازده باال ،روشهاي جديدي براي نيترودار کردن
ترکيبهاي آروماتيک گزارش شده است .در سال  2222ميالدي،
ملر و همکاران( ]3[ )1نيترودار کردن فنولها و مشتقهاي آن را
با استفاده از سريک آمونيوم نيترات ) (CANدر حضور سولفوريک اسيد
انجام دادند .حاجي پور و همکاران( ]4[ )2در سال  2222ميالدي
با بهکارگيري نيتريک اسيد  %52در حضور  P2O5نشانده شده
روي س يل ي کاژل در ش را ي ط بدون حالل ،موفق به سنتز
نيتروآروماتيکها شدند .ايرانپور و همکاران( ]2[ )3نيز در سال

)3( Iranpoor N. et al.

+E-mail: razadi@scu.ac.ir
)1( Mellor S. et al.
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علمي ـ پژوهشي

99

نشريه شيمي و مهندسي شيمي ايران

رويا آزادی و زهرا نظریفر

دوره  ،63شماره 3693 ،4

به دليل گران بودن نيترات نقره ما در اين پژوهش از سديم نيتريت
در حضور  Nـ برموسوکسينيميد و سيليکاژل تر به عنوان يک سامانه
هتروژن و ايمن و ارزان قيمت براي نيترودار کردن ترکيبهاي
آروماتيک استفاده شد.

 2225ميالدي با استفاده از مخلوط تري فنيل فسفين ،برم و
نقره نيترات واکنشگري را تهيه کردند که با استفاده از آن،
توانستند آمينهاي آروماتيک را با انتخاب پذيري باال در شرايط ماليم
نيترودارکنند .]2[ .زلفي گل و همکاران( )1در سال  2225ميالدي
نيترودار کردن مستقيم فنول را با استفاده از  3،1ـ دي کلرو ـ  2،2ـ
دي متيل هايدانتويين 3،1 ،ـ دي برومو ـ  2،2ـ دي متيل هايدانتويين
و سيتريک اسيد و نمک  NaNO2در حضور  SiO2تر در دماي اتاق
انجام دادند ]5[ .پورعلي و همکاران( )2در سال  2212ميالدي
نيترودار کردن ترکيبهاي فنولي را با استفاده از سديم نيتريت
در حضور تترابوتي ل آموني وم دي کرومات ) (TBADو يا
تترابوتيل آمونيوم کرومات ( )TBACدر حالل دي کلرومتان
گزارش کردند ]7[ .همين گروه پژوهشي در سال  2212ميالدي نيز موفق
به انجام واکنش نيترودار کردن با استفاده از بيسموت ساب نيترات
در حضور تري کلرو سيانوريک اسيد در دي کلرو متان در دماي
اتاق شدند .نيترودار کردن ترکيبهاي آروماتيک توسط -3متيل-
-1سولفونيک اسيد ايميدازوليوم نيترات  [Msim]NO 2نيز توسط
زلفي گل و همکاران [ ]8گزارش شده است .اين ترکيب به عنوان
يک مايع يوني اسيدي و يک ترکيب نيترودارکننده براي
نيترودار کردن مؤثر ترکيبهاي آروماتيک استفاده شده است .در سال
 2212ميالدي گودرزي افشار( ]9[ )3يک پليمر نيتره کنندهي
به نام پلي( 4ـ وينيل پريدينيوم نيترات) براي نيترودار کردن انتخابي
فنول ها ي استخالف دار در د ي کلرومتان ،در دما ي اتاق
معرفي کردند ]12[ .واسينسکا و همکاران( )4در سال  2212ميالدي
از نيترات بيسموت ( )IIIو آهن ( )IIIبراي مونونيترودار کردن
مشتقهاي فنول استفاده کردند .بسياري از اين روشها با مشکلهاي
فراواني همچون انتخاب پذيري پايين ،چند نيتره شدن ،واکنشهاي رقابتي
مانند اکسايش مواد اوليه همراه مي باشد .همچنين در بسياري از اين
روش ها ،واکنش در شرايط نامناسبي مانند محيط اسيدي قوي و
يا در دماي باال انجام ميشود که موجب آسيب رساندن به محيط زيست
ميشود .با توجه به مسئلههاي مطرح شده ،در اين پژوهش
تالش شد تا روشي مناسب ،براي نيترودار کردن ترکيبهاي
آروماتيک ارايه شود .به تازگي روشي توسط نوروزي و همکاران()2
گزارش شده که در آن از مخلوط -Nبرموسوکسينيميد و نقره نيترات
براي نيترودار کردن ترکيبهاي آروماتيک استفاده شده است [.]11

در گام اول اين پژوهش سعي شد نيتروفنول با استفاده از
 NBSدر حضور نمکهاي داراي گروه نيترو ،از فنول تهيه شود و
اثر متغيرهايي همچون نوع نمک ،نوع حالل و ميزان نوکلئوفيل
مورد بررسي قرار گرفت .واکنش 1ميليمول فنول 2 ،ميليمول NBS
و 4قطره آب با  2ميليمول از نمکهاي آمونيوم نيترات )،(NH4NO3

)4( Wąsińska M. et al.

)1( M. A. Zolfigol et al.

)5( Nowrouzi N. et al.

)2( A.R Pourali et al.

روش تجربي
مواد شيميايي مورد استفاده

سديم نيتريت N ،ـ برموسوکسينيميد ،ترکيبهاي آروماتيک و
حاللهاي ساخت شرکت مرک مورد استفاده قرار گرفتند.
دستگاهها

به منظور تهيه دادههاي اسپکتروسکوپي از دستگاههاي
مدل  Bomen.MB:102استفاده شده است.

FT-IR

روش عمومي نيترودار کردن ترکيبهاي آروماتيک با استفاده از
NBS/NaNO2/wet SiO2
به بالني داراي  2ميليليتر حالل -nهگزان 2 ،ميليمول

( 2/324گرم)  3 ،NBSميليمول ( 2/22گرم)  NaNO2و  2/4گرم
سيليکاژل تر افزوده شد .سپس  1ميليمول از ترکيب آروماتيک
به مخلوط واکنش افزوده شد .مخلوط به دست آمده در دماي اتاق
هم زده شد .پيشرفت واکنش به کمک  TLCو حاللهاي
 nـ هگزان و اتيل استات دنبال شد .پس از کامل شدن واکنش،
مخلوط واکنش صاف شد و رسوب روي صافي چندين بار با حالل
 nـ هگزان شستشو داده شد .سپس حالل تبخير شد و نيتروآروماتيکهاي
مربوطه به دست آمدند .به منظور خالص سازي بيشتر از
صفحههاي کروماتوگرافي و حاللهاي اتيل استات و  nـ هگزان
استفاده شد.
نتيجهها و بحث

)3( Goudarzi-Afshar H.
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جدول 3ـ نتيجههای انتخاب بهترين نمک مورد استفاده.

رديف

نوع نمک

بازده %

1

آمونيوم نيترات

2

2

سديم نيترات

2

3

سديم نيتريت

42

جدول 2ـ نتيجههای بهينه سازی حالل واکنش.

رديف

حالل

زمان (ساعت)

بازده %

1

-

2/2

2

2

استونيتريل

8

42

3

آب

8

2

4

آب و استونيتريل

8

52

2

-nهگزان

8

82

سديم نيترات ) ،(NaNO3سديم نيتريت ) (NaNO2در حالل
استونيتريل در دماي محيط انجام شد .نتيجهها در جدول 1
گزارش شده است.
نتيجهها نشان ميدهد ،واکنش در حضور نمکهاي آمونيوم نيترات
و سديم نيترات انجام نمي شود ولي با استفاده از نمک سديم نيتريت
واکنش انجام شده اما بازده فراورده پايين ميباشد و الزم است
با تغيير ساير متغيرها ،بازده واکنش را باال برد .براي بهينهسازي
حالل به کاربرد شده ،واکنش  1ميليمول فنول 2 ،ميليمول
 4 ،NBSقطره آب و  2ميليمول  NaNO2در شرايط بدون حالل
(سايشي) ،حالل استونيتريل ،آب ،مخلوط استونيتريل و آب،
 nـ هگزان انجام شد ،که نتيجهها در جدول  2آورده شده است.
نتيجههاي به دست آمده در جدول  2نشان مي دهد ،واکنش
در حاللهاي استونيتريل و مخلوط استونيتريل و آب کامل نمي شود
و واکنش در شرايط سايشي نيز انجام نميشود که شايد به دليل
خارج شدن گاز  HOBrبه دست آمده از واکنش  NBSبا آب و
متوقف شدن ادامه واکنش ميباشد .واکنش در حالل  nـ هگزان پس از
 8ساعت با بازده  %82انجام شد .بنابراين اين حالل به عنوان
حالل مناسب انتخاب گرديد .پس از انتخاب حالل -nهگزان ،بر آن شديم
که به منظور جداسازي آسانتر فراوردهها و دستيابي به فراوردههاي
خالصتر ،به جاي استفاده از چند قطره آب از سيليکاژل تر
علمي ـ پژ وهشي

در واکنش استفاده کنيم .بنابراين واکنش  1ميليمول فنول،
 2ميليمول  NBSو  2ميليمول  NaNO2در حالل  nـ هگزان
در حضور  2/4گرم سيليکاژل تر انجام شد .نتيجهها همانند
با واکنش در حضور آب بود .در نتيجهي استفاده از سيليکاژل تر،
فراورده جانبي ( NBSسوکسينيميد) به آن ميچسبد و
با صاف کردن از مخلوط واکنش ،فراوردهي نيتروآروماتيک
به صورت تقريباً خالص جداسازي ميشود .به منظور بهينهسازي
مقدارهاي سديم نيتريت و  Nـ برموسوکسينيميد واکنش  1ميليمول
فنول ،با مقدارهاي مولي متفاوت از  NBSو  NaNO2در حضور
 2/4گرم سيليکاژل مرطوب در حالل  nـ هگزان و در دماي اتاق
انجام شد .نتيجهها در جدول  3گزارش شده است.
همانگونه که نتيجههاي جدول  3نشان مـيدهد ،بهترين
نسبت مولي براي کامل شدن واکنش فنول ،نسبت  3:2:1بـراي
فنول NaNO2 / NBS /ميباشد .پس از بهينه کردن شرايط
واکنش ،نيتراسيون ترکيبهاي آروماتيک گوناگون در حضور
 NBSو  NaNO2مورد بررسي قرار گرفت و نيتروآروماتيکهاي
گوناگون در مدت زمان  2دقيقه تا  5ساعت با راندمانهاي %72
تا  %92تهيه شدند .نتيجهها در جدول  4ارايه شده است.
براي اثبات تشکيل فراوردهها ،نخست ويژگيهاي فيزيکي
فراوردهها را مورد بررسي قرار داديم .از جملهي اين ويژگيها
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جدول 6ـ نتيجههای بهينه سازی مقدارهای مولي سديم نيتريت و  -Nبرموسوکسينيميد.

رديف

سديم نيتريت (ميلي مول)

 Nـ برموسوکسينيميد (ميلي مول)

بازده %

1

1

1

32

2

2

1

42

3

2

2

82

4

3

2

92

نقطهي ذوب فراوردههاي به دست آمده مي باشد .همانگونه که
در جدول  4آمده است ،نقطههاي ذوب به دست آمده با آنچه در منابع
گزارش شده مطابقت دارد .پس از تطبيق نقطههاي ذوب ،از طيف سنجي
 IRبراي اثبات تشکيل فراوردهها استفاده شد .در طيف IR
فراوردههاي خالص ،پيک کششي  C=Cمربوط به حلقهي
آروماتيک به صورت جفتي در حدود ناحيه  1522 cm-1و ،1472 cm-1
پيک کششي  =C-Hمربوط به حلقه آروماتيک در حدود ناحيهي
 3222 cm-1و پيک خمشي آن در حدود ناحيه -592 cm-1
 922 cm-1ظاهر مي شود .هچنين پيک کششي نامتقارن گروه NO2
درحدود ناحيهي  1253 cm-1-1218 cm-1و پيک کششي متقارن
آن در ناحيهي  1392 cm-1-1325 cm-1ديده ميشود.
همانگونه که در جدول آمده است ،حلقههاي آروماتيک فعال
با گروههاي الکترون دهندهي قوي مانند هيدروکسي و ديآمينو و
همچنين ايندول ،در مدت زمان به نسبت کوتاه و با بازده بااليي
در دماي محيط به نيتروآروماتيکهاي مربوطه تبديل شدند اما
آنيسول در شرايط ياد شده ،واکنش نيترودار کردن را انجام نداد.
به عنوان نمونه ،در اثر واکنش فنول در شرايط بهينه ،پس از
 4ساعت دو فراورده اورتو ـ نيتروفنول و پارا ـ نيتروفنول به ترتيب
با بازده هاي  %23و  %72به دست آمدند( .جـدول  ،4رديف .)1
واکنش 1ـ نفتول و 2ـ نفتول ،نيز تحت شرايط بهينه انجام شد و
به ترتيب به 2ـ نيترو ـ  1ـ نفتول و  1ـ نيترو ـ  2ـ نفتول تبديل شدند.
بازده پايين در واکنش  1ـ نفتول به دليل تشکيل فراوردهي جانبي
4ـ نيترو ـ  1ـ نفتول است .در مقايسه مدت زمان انجام واکنش
اين دو ترکيب ،ديده ميشود که سرعت انجام واکنش 2ـ نفتول
از 1ـ نفتول کمتر است که اين موضوع ناشي از فعاليت زياد موقعيت
 1در 2ـ نفتول است (جـدول  ،4رديف  .)4-3در ادامه بررسي
واکنش نيترودار کردن ترکيبهاي آروماتيک ،ترکيبهاي
-oکروزول-m ،کروزول و -pکروزول مورد آزمايش قرار گرفتند.
92

همانگونه که در جدول آمده است مدت زمان انجام واکنش
-pکروزول نسبت به -oکروزول و -mکروزول کوتاهتر است که
اين به دليل وجود دو موقعيت اورتوي خالي در -pکروزول
مي باشد (جـدول  ،4رديف  )7-2ايندول نيز به عنوان يک ترکيب
آروماتيک فعال مورد واکنش قرار گرفت و پس از  2/2ساعت،
-3نيتروايندول با بازده  92%بهدست آمد (جدول  ،4رديف .)8
واکنش آنيسول نيز تحت شرايط بهينه مورد بررسي قرار گرفت اما
پس از گذشت  5ساعت ،فراوردهاي ديده نشد.
با توجه به فراوردههاي به دست آمده و مکانيسم ارايه شده
در منابع [ ،]2مکانيسم زير براي تهيه ي ترکيبهاي نيتروآروماتيک
از ترکيبهاي آروماتيک با استفاده از  NBSو  NaNO2پيشنهاد
ميشود (شکل  .)1در مرحلهي اول از واکنش آب با ،NBS
هيپوبرميت اسيد و سوکسينيميد) (Iتشکيل ميشود .سوکسينيميد
به دست آمده در -nهگزان نامحلول بوده و جذب سيليکاژل ميشود و
به راحتي قابل جداسازي از مخلوط واکنش است .اسيد توليد شده
از اين مرحله با سديم نيتريت واکنش داده و يون  NO+توليد ميشود
(مرحلههاي  2و  .)3در مرحلهي  4از ديمر شدن HNO2
توليد شده N2O3 ،توليد مي شود که سپس تبديل به  NOو NO2
ميشود (مرحلهي  .)2از ديمر شدن  NOو واکنش با اکسيژن هوا
(مرحلهي  )5و نيز ديمر شدن يونهاي ( NO2مرحلهي  )5ترکيب
 N2O4توليد ميشود که در واکنش ،دوباره به  NO2تجزيه ميشود.
از واکنش يون  NO+با حلقهي آروماتيک فعال ،حدواسط راديکال
کاتيوني ( )IIايجاد مي شود که در واکنش با  NO2ترکيب
نيتروآروماتيک مربوطه توليد ميشود.
نتيجه گيري

روش ارايه شده در اين پروژه ،داراي مزايايي از جمله :بازدههاي
بسيار خوب ،ناحيه گزيني باالي واکنش و توليد فراوردههاي مونونيتره،
علمي ـ پژوهشي
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جدول 4ـ نيترودار کردن ترکيبهای آروماتيک گوناگون توسط سديم نيتريت و  -Nبرموسوکسينيميد.
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رويا آزادی و زهرا نظریفر
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شکل 3ـ مکانيسم پيشنهادی نيترودار کردن ترکيبهای آروماتيک.

استفاده از واکنشگر ارزان  NBSو استفاده از نمک  NaNO2به جاي
 NaNO3و  AgNO3ميباشد .ضمن اينکه در اين روش به دليل استفاده از
سيليکاژل تر به منظور جذب فراوردههاي جانبي ،جداسازي و
خالصسازي فراوردههاي واکنش نيز ،به سادگي امکان پذير خواهد بود.
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